PRAKTISCHE TIPS
voor leidinggevenden en HRM professionals

Stichting SAM organiseert de inspiratie-sessie:
Kanker op jouw werkvloer.
Hoe ga je er mee om?
Herstellen van kanker is niet eenvoudig. Toch vindt meer dan de helft van
alle zieke medewerkers het fijn om al tijdens het herstel weer aan het werk
te gaan. Helaas blijkt het in de praktijk moeilijk om hier passende invulling
aan te geven. Moeilijk, maar niet onmogelijk. In deze twee uur durende sessie geven specialisten van Coach Connect bij kanker u als leidinggevende
of HRM professional tal van direct toepasbare tips bij de omgang met een
door kanker geraakte medewerker.
Herstel na kanker is voor iedereen anders, elk traject is maatwerk en dient te worden afgestemd op de medewerker én de organisatie. Door de juiste handvatten
aan te reiken tijdens het herstel krijgt de medewerker weer meer grip op zijn of
haar situatie en kan er oog zijn voor het belang van zowel de medewerker als de
organisatie. Dit vraagt veel van degene die de begeleiding van de medewerker
verzorgd. U krijgt daarbij onder andere te maken met het zakelijke belang, de wet
poortwachter en de eventuele gevolgen voor uw zieke medewerker.
Hoe pak je in deze situatie de communicatie met de desbetreffende medewerker
het beste aan? Wat zijn daarbij de valkuilen en wat zou passender kunnen zijn
zonder het zakelijke belang en de wettelijke verplichtingen uit het oog te verliezen?
In deze inspiratiesessie geven we u praktische handvatten hoe u met dit soort
vragen om kunt gaan. We gaan gezamenlijk aan de slag met voorbeelden gebaseerd op cases uit de praktijk en toegespitst op het begeleiden/ coachen van een
medewerker die geraakt is door kanker. Het betreft een interactieve inspiratiesessie van circa 2 uur die specifiek is afgestemd op managers, leidinggevenden en
HRM-professionals die medewerkers die geraakt zijn door kanker begeleiden.
Deze inspiratiesessie wordt u aangeboden door Ellen van den Wittenboer,
loopbaancoach, eigenaresse van Humentality, redactielid SAM en ambassadrice
van Coach Connect bij kanker, een landelijke organisatie gespecialiseerd in het
begeleiden van mensen die geraakt zijn door kanker. Twee specialisten van Coach
Connect bij kanker, Yess Beniers en Monique van Seters, geven u tijdens deze
inspiratiesessie tal van praktische handreikingen bij de begeleiding van een
door kanker getroffen medewerker.
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‘Kanker op jouw werkvloer,
hoe ga je er mee om?”
VOOR WIE? Deze interactieve inspiratiesessie is specifiek bestemd
voor managers, leidinggevenden en HRM-professionals die medewerkers die geraakt zijn door kanker begeleiden.
Ellen van den Wittenboer: Noloc erkend loopbaanprofessional is al 25 jaar
gedreven bezig met mensen, hun werk en hun loopbaan.
Ellen: "Het is mijn passie om mensen te coachen bij het vinden
van hun antwoorden op vragen als: ‘Wat wil ik nu echt?’ en ‘Wat
maakt me blij, in mijn leven, in mijn werk?’. Daardoor ontstaat
een nieuwe verbinding met wie men werkelijk is, een nieuw elan
én een zuiver zicht op (loopbaan)wensen en mogelijkheden.
Vanuit dat vertrekpunt begeleid ik
mensen desgewenst vervolgens
naar de realisatie van die wensen.”
Ellen van den Wittenboer is ambassadrice
van ‘Coach Connect bij kanker’

INFORMATIE:
Datum:

donderdag 25 oktober 2018

Tijdstip:

14.45 u - inloop en ontvangst
15.00 u - inspiratiesessie
17.00 u - nababbelen / netwerkmoment

Locatie:

Onderwijsgroep Tilburg
Hoofdingang, gebouw A, Stappegoorweg 183, Tilburg.
Deelname is gratis *)
Anmelden: tot uiterlijk 11 oktober 2018
bij Sjaak Verweij : sjaak.verweij@samzon.mobi

*) ‘NO SHOW’: het SAM Netwerk organiseert regelmatig workshops waar je gratis aan kunt deelnemen. Gratis betekent
echter niet dat het aanmelden hiervoor vrijblijvend is. Een ‘no show’ is extra vervelend voor degenen die te horen krijgen
dat de workshop vol zit. Geef jij je op, dan verwachten wij ook dat je komt.
Uiteraard kan het voorkomen dat je verhinderd bent. Tot 1 week voor de workshop kun je je afmelden. Daarna wordt een
no show fee van € 40 in rekening gebracht.
Door deelname aan één van de SAM activiteiten geef je automatisch toestemming tijdens deze activiteiten gemaakte
foto’s te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden in de breedste zin van het woord en je mailadres te gebruiken voor het
toesturen van de nieuwsbrieven van SAM.
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